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هدف البرنامج

تصميم البرنامج

يعتبر برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من حديثي التخرج امتداداً للبرامج التي نفذتها، وتنفذها، الهيئة انطالقاً من مسؤوليتها تجاه تطوير 

السوق المالية السعودية وذلك من خالل توفير الكفاءات البشرية المؤهلة والتي يعتبر هذا البرنامج أحد روافدها. وهذا البرنامج هو بمثابة تدريب 

على رأس العمل؛ وبالتالي فهو يهدف إلى إتاحة الفرصة للمتدربين الكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم من خالل تنّقلهم بين إدارات الهيئة 

واطالعهم وممارستهم لألعمال واألنشطة ذات العالقة بتخصصاتهم، األمر الذي يتيح لهم فرصة تطبيق المعارف والنظريات التي تلقوها أثناء 

دراستهم ومعايشتها على أرض الواقع.

1. مــدة البــرنـامج

تدريب  عقد  المشارك  مــع  ُيــبــرم 
وتأهيل لمدة سنة.

2. التأهيل على رأس 
العمل

التشريعي  ــدور  ــل ل العملي  التطبيق 
والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها 

بالجهات األخرى.

3. الحصول على الشهادات 
المهنية

للشهادات  اإلعداد  ببرامج  لإللتحاق  المشاركين  دعم 
.(CME1) المهنية واجراء االختبارات ذات العالقة

4. تنمية الجدارات 
الوظيفية

اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل 
المثال: العمل الجماعي، العالقات مع 
إدارة  التحليلي،  التفكير  اآلخرين، 

الوقت.

6. المســارات التـــدريبية

مال واستثمار، أنظمة وتشريعات، االلتزام، التفتيش، 
التقنية  ــاث،  ــح واألب الدولية  العالقات  اإلدارة، 

والعمليات.

5. مستوى المعارف

واللوائح  باألنظمة  وااللــمــام  ــالع  االط
واجراءات العمل ذات العالقة.



المسارات التدريبية

1. مــال واستثمار  (المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)
أعمال واجراءات  الطرح األولي وحقوق األولوية، رفع أوخفض رأس المال، 

الطرح الخاص، طرح السندات الخاصة والعامة.
أعمال واجراءات طرح صناديق االستثمار والتزام مدراء الصناديق باألنظمة 

واللوائح.
أعمال واجراءات االستحواذ واالندماج.

أعمال واجراءات دراسات األدوات المالية. 

3. االلتزام   (المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)
أعمال وإجراءات قواعد الكفاية المالية.

أعمال وإجراءات إنشاء وتطبيق دليل االلتزام الداخلي لألشخاص المرخص لهم.
أعمال وإجراءات حوكمة الشركات للشركات المدرجة.

مراجعة تقارير األشخاص المرخص لهم (تقارير مجلس اإلدارة، افصاحات 
األشخاص المرخص لهم ، تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال).

2. أنظمة وتشريعات (المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)
أعمال واجراءات صياغة وتقديم اآلراء القانونية ألعمال الهيئة، وإدارة قاعدة 

بيانات اللوائح التنفيذية.
أعمال واجراءات التحقيق في المخالفات المالية و جمع وتحليل البيانات وإعداد 

التقارير الخاصة بذلك.
أعمال واجراءات دراسة القضايا والتحليل المالي والقانوني لها .

أعمال واجراءات إعداد البحوث والتقارير ذات الصلة.

الهيئة  عالقات  العالقة،  ذات  الدولية  المنظمات  ودور  الدولية  العالقات  مفهوم 
الثنائية والمتعددة مع الهيئات والمنظمات الدولية، التنسيق والتواصل مع الهيئات 

والمنظمات الدولية بشأن طلبات المعلومات والتعاون المشترك. 
أعمال وإجراءات تصميم وتنفيذ األبحاث والدراسات والتقارير ذات الصلة بأعمال 
الهيئة والسوق المالية، وتحليل المعلومات والبيانات االقتصادية والمالية الالزمة 

إلعداد التقارير االقتصادية والمالية.

7. التقنية والعمليات   (المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)
وتطوير  التحتية،  البنية  مجاالت  في  المعلومات  تقنية  إدارة  واجــراءات  أعمال 
األنظمة وأمن المعلومات، متابعة تنفيذ المشاريع بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، 

عمل وتحليل تقارير األداء والقدرة االستيعابية للحلول التقنية.
األطر  ووضع  العمل،  إلجــراءات  والجودة  الكفاءة  ومراقبة  واجــراءات  أعمال 
ومنهجيات وأدوات إدارة المخاطر، ودراسات رفع الكفاءة التشغيلية إلدارات الهيئة 

المختلفة.

4. التفتيش  (المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)
التنظيمية  االجــراءات  وتقييم  الشركات  وتسجيل  التراخيص  واجــراءات  أعمال 

لألشخاص المرخص لهم.
أعمال وإجراءات مراقبة االلتزام ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

أعمال وإجراءات التفتيش الدوري لألشخاص المرخص لهم وتقييم تقارير التفتيش 
والتحقق من االجراءات التصحيحية.

5. ا�دارة   (المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)
ــراءات،  واالج السياسات  (تطوير  البشرية  الموارد  أنشطة  ــراءات  وإج أعمال 

التوظيف، التطوير والتدريب، عالقات الموظفين، التعويضات والعوائد).
المعايير  تطبيق  المالية،  المعامالت  (أنواع  في:  المالية  اإلدارة  وإجراءات  أعمال 
آلية  المالية،  واالجراءات  السياسات  وتطوير  تحديث  الميزانية،  وإدارة  المحاسبية 

المراجعة والمقارنات وتحليل الفروقات، إعداد التقاريرالمالية بأنواعها). 

6. العالقات الدولية وا�بحاث    
(المشاركة في أو االطالع على االعمال التالية)



ـــــــــــــــام. ـــــــــــــــت ــــــــــــــرغ ال ــــــــــــــف ــــــــــــــت ال
أن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

وزارة  من  معادلة  أو  صــادرة  شهادته  تكون  أن 
السعودية. العربية  المملكة  العالي في  التعليم 

درجــــــة عــــلــــى  حــــــاصــــــًال  يـــــكـــــون  أن 
ـــر/ ـــي ـــت ـــس ـــاج ـــم ـــــوس/ ال ـــــوري ـــــال ـــــك ـــــب ال

الدكتوراه  البكالوريوس/  بعد  العالي  الدبلوم 
ـــــيـــــة: ـــــتـــــال ـــــات ال ـــــص ـــــص ـــــخ ـــــت ــــــــي ال ف
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اجـــــتـــــيـــــاز االخــــــتــــــبــــــارات الـــوظـــيـــفـــيـــة.

من  أي  عن  اليقل  االنجليزية  اللغة  مستوى  
ــــــــة: ــــــــي ــــــــال ــــــــت الــــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــات ال

:TOFEL (1
.(Internet Based 53)   

.(Computer Based 153)  
.(Paper Based 477)  

.(ILETS 4.5) (2
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وتطلعات   أهـــداف  عــن  مختصرة   نبذة  كتابة 
.“Statement of Purpose”المتقدم لهذا البرنامج

ـــة. ـــي ـــص ـــخ ـــش اجـــــتـــــيـــــاز الـــــمـــــقـــــابـــــالت ال
09
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ــد جــــداً ) فــمــا فــوق. ــي ـــي (ج ـــدراس ــدل ال ــع ــم ال
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ـــــن:  ع ـــــدم  ـــــق ـــــت ـــــم ال ـــــر  ـــــم ع ــــــد  ــــــزي ي ال 
الــبــكــالــوريــوس لــــــــدرجــة  25   ســنــة هــجــريــة 
الماجستــــــــــــــير لدرجة  هجرية  سـنة   29
الــــدكــــتــــوراه. لــــدرجــــة  هـــجـــريـــة  ســـنـــة    33

06

أنظمة والتزام. إدارة أعمال.       
اقتصاد. هندسة حاسب.           

قانون. ا�دارة المالية والتمويل.  
مخاطر. علوم حاسب.       

االستثمار. معايير دولية.                    
إدارة عامة.                         موارد بشرية. 

إدارة أعمال دولية.                      محاسبة.
نظم المعلومات ا�دارية.

المزايا والتعويضات

شروط التقديم

يمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:  .1
ريال سعودي.  7 ,500               درجة البكالوريوس:   مكافأة شهرية قدرها  

ريال سعودي.  10 ,200               درجة الماجستير والدبلوم العالي:   مكافأة شهرية قدرها 
ريال سعودي.  10 ,800               درجة الدكتوراه:   مكافأة شهرية قدرها 

يومًا.  21 إجازة سنوية مدفوعة ا�جر   .2
يُسجل المتدرب في التأمينات االجتماعية.  .3

تأمين طبي للمتدرب.  .4



كيفية التقديم

الجدول الزمني 
الجراءات القبول

الراغبين في ا�لتحاق بالبرنامج الّتدريبي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على موقع 
الهيئة على الرابط التالي:

http://cma.org.sa/Ar/Pages/Careers.aspx 
  والتقديم على الوظائف المعلنة باسم البرنامج، مع العلم أن التقديم يتطلب التسجيل في الموقع 

وبناء سيرتك الذاتية.  

تـــــــاريـــــــخ 
الــــبــــدايــــة

تـــــــاريـــــــخ 
الـــنـــهـــايـــة

2015/6/30م2015/4/19م

2015/8/8م 2015/7/27م

2015/8/29م2015/8/23م

فترة استقبال الطلبات

فترة اجراء اختبارات القبول

فترة اجراء المقابالت الشخصية

التعاقد والتهيئة لبداية البرنامج

بداية البرنامج

2015/9/19م

2016/9/30م

2015/9/6م

2015/10/1م


